
Κατάλογος Διευκρινήσεων – Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Οργανισμός Λιμένος Βόλου
Clarifications List – Invitation to submit an Expression of Interest – Volos Port Authority

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.
HELLENIC REPUBLIC ASSET DEVELOPMENT FUND S.A.

Αθήνα, 9η Ιανουαρίου 2023
Athens, 9th of January 2023

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων που υποβάλλονται από τους Ενδιαφερόμενους σε σχέση με την Πρόσκληση για υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση

πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου Α.Ε. (η «Πρόσκληση»). Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, οι κεφαλαιοποιημένοι όροι που

χρησιμοποιούνται στο παρόν θα έχουν την ίδια έννοια όπως στην Πρόσκληση.

Responses to clarification requests submitted by Interested Parties in connection with the Invitation to submit an Expression of Interest for the acquisition of majority shareholding

in Volos Port Authority S.A. (the “Invitation”). Unless otherwise specified herein, capitalized terms used in the present shall bear the same meaning as in the Invitation.
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Παράρτημα Β

Υπόδειγμα 
Δήλωσης 5

Παρακαλούμε όπως εξηγήσετε τη μεθοδολογία
μετατροπής της ισοτιμίας, στην περίπτωση που οι
συναλλαγματικές ισοτιμίες που απαιτούνται για τη
μετατροπή των μεγεθών των οικονομικών καταστάσεων
σε Ευρώ δεν δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Σε περίπτωση που οι οικονομικές καταστάσεις ενός Ενδιαφερομένου/Μέλους
Κοινοπραξίας ή Τρίτου Μέρους είναι σε νόμισμα για το οποίο η ΕΚΤ δεν δημοσιεύει
τη συναλλαγματική ισοτιμία σε ευρώ, η οικονομική οντότητα θα πρέπει πρώτα να
μετατρέψει το νόμισμα των οικονομικών καταστάσεων σε δολάριο Ηνωμένων
Πολιτειών (USD) (ή σε νόμισμα για το οποίο η ΕΚΤ παρέχει δημοσιευμένες ισοτιμίες),
χρησιμοποιώντας την επίσημη ισοτιμία της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας του
νομίσματος των οικονομικών καταστάσεων και του δολαρίου Ηνωμένων Πολιτειών (ή
του νομίσματος για το οποίο η ΕΚΤ παρέχει δημοσιευμένες ισοτιμίες), και ακολούθως
τη μετατροπή του τελευταίου σε ευρώ χρησιμοποιώντας τις σχετικές δημοσιευμένες
συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ. Όλες οι μετατροπές πρέπει να είναι κατά την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων.
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Annex Β

Statement 
Template 5

Please explain the currency exchange methodology, in
the case the exchange rates required for the conversion
of the financial statements’ amounts in Euros are not
published by the European Central Bank (ECB).

In cases where the financial statements of an Interested Party/Consortium Member or
Third Party are in a currency for which the ECB does not publish the exchange rate to
Euro, the entity should first convert the financial statements’ currency into USD (or to a
currency for which the ECB provides published rates), using the official exchange rate of
the Central Bank of the country of the financial statements' currency to USD (or the
currency for which the ECB provides published rates) and then convert the latter to
Euros using the related published ECB exchange rates. All conversions should be as of
the date of the financial statements.
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Παράρτημα Β

Υποδείγματα 
Δηλώσεων          
1 έως 5 & 8

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τη δήλωση «Δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση στην [...] (χώρα
σύστασης), και/ή στην [...] (χώρα εγκατάστασης της
εταιρείας)». (Σημαίνει ότι δεν παρέχεται ένορκη
βεβαίωση από επίσημη πολιτειακή/κυβερνητική
οντότητα στη χώρα σύστασης του Ενδιαφερομένου;)
Σημειώνεται ότι η διευκρίνιση απαιτείται για τα
Υποδείγματα Δηλώσεων 1 έως 5 και μεταγενέστερα κατά
τη Φάση Β, για το Υπόδειγμα Δήλωσης 8.

Παραπέμπουμε στα σχετικά εδάφια των παραγράφων 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 και 3
του Παραρτήματος Α της Πρόσκλησης, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι περιπτώσεις
και τα δικαιολογητικά για τα οποία απαιτούνται ένορκες βεβαιώσεις. Στην περίπτωση
όπου δεν προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ένορκης βεβαίωσης στην χώρα
σύστασης και/ή εγκατάστασης (κατά περίπτωση) της Εταιρικής Οντότητας,
επιτρέπεται εναλλακτικά από την Πρόσκληση η υποβολή σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης. Η μη δυνατότητα έκδοσης ένορκης βεβαίωσης στην χώρα
σύστασης/εγκατάστασης (κατά περίπτωση) δηλώνεται στα αντίστοιχα Υποδείγματα
Δηλώσεων με την προσθήκη της εν λόγω σχετικής πρότασης, όπως παρέχεται.

Annex Β 

Statement 
Templates  1 to 

5 & 8

Please clarify the statement “There is no provision for a
sworn statement in [...] (country of incorporation) and /
or in [...] (country of registered seat of the company).”.
(Does it mean that there is no sworn statement provided
by an official state/ government entity in the country of
incorporation of the Interested Party?). Please note that
the clarification is required for Statement Templates 1 to
5 and later during Phase B, for Statement Template 8.

Please refer to the relevant sections of paragraphs 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 and 3 of
Annex A of the Invitation, where the cases and the supporting documentation for which
sworn statements are required, are detailed. In the case where a sworn statement is
not provided in the country of incorporation and/or registered seat (as applicable) of
the Corporate Entity, the Invitation allows alternatively for the submission of a relevant
solemn declaration. The non-issuance of a sworn statement in the country of
incorporation and/or registered seat (as applicable) is stated in the respective
Statement Templates with the addition of such relevant sentence, as provided.


